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1176 mf3 F 02 f.114. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 09-12-1378. 

 anno LXXVIII mensis decembris in crastino conceptionis: 

  donderdag 09-12-1378. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 10-12-1378. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1378. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1378. 

 

BP 1176 f 114r 01 do 09-12-1378. 

....... ....... ....... droegen over aan Agnes dv Walterus gnd Wellen 

van Mierde de goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Egidius gnd Wambuijsticker ?en Katherina ...... ....... 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... bona eis de morte 

quondam Egidii dicti Wambuijsticker ?et Katherine ...... ...... 

quocumque locorum consistentia atque totum jus eis in dictis bonis 
?omnibus competens quod jus ipsi contra quascumque personas 

acquisiverant ...... ...... ut dicebant hereditarie supportaverunt 

(dg: Johanni) Agneti filie (dg: quondam) Walteri dicti Wellen de 

Mierde promittentes ratam servare et obligationem ex parte ...... 

...... Testes Ghisbertus et Tielken datum (dg: supra) quinta post 

conceptionem. 

 

BP 1176 f 114r 02 do 09-12-1378. 

Walterus Wellen Lijsscap zvw Yseboldus van Asten en Petrus van Zon 

beloofden aan Petrus Merle etc 24 oude schilden, met Vastenavond 

aanstaande (di 22-02-1379) te betalen, op straffe van 2. 

 

Walterus Wellen Lijsscap filius quondam Yseboldi de Asten et 

Petrus de Zon promiserunt Petro Merle etc XXIIII scuta antiqua ad 

carnisprivium proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 03 do 09-12-1378. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 04 do 09-12-1378. 

Gerardus van Zeland droeg over aan Theodericus zv Zegherus van der 

Heijden en Willelmus zv Willelmus van Zeland een erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit 2 lopen roggeland en daaraan gelegen beemden, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Eschelaarse Hoeve, welke pacht aan hem 

was verkocht door ....... gnd Vuchtman van Essche. De brief aan een 

van beiden overhandigen. 

 

Gerardus de (dg: Sel) Zeland hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex duabus [lopi]natis terre 

siliginee et pratis eis adiacentibus sitis in parochia (dg: de) 

sancti Petri de Vucht in loco dicto Esschelaersche Hoeve venditam 

sibi [a] ....... dicto Vuchtman de Essche prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico filio Zegheri van der Heijden 

#et Willelmo filio Willelmi de Zeland# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem [ex] parte sui deponere. 

Testes datum supra. Traditur eorum alteri. 

 

BP 1176 f 114r 05 do 09-12-1378. 

Henricus van Duijftheze en zijn vrouw Elizabeth ndvw hr Henricus van 
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Bucstel ridder wv Petrus gnd Nennen soen droegen over aan Henricus, 

zvw Petrus en Elizabeth, en aan Johannes van de Velde den 

riemslegher, szvw voornoemde Petrus en Elizabeth, het vruchtgebruik 

dat voornoemde Elizabeth heeft in alle erfgoederen, waarin voornoemde 

wijlen Petrus gestorven was. 

 

Henricus de Duijftheze maritus legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie naturalis quondam domini Henrici de Bucstel 

militis relicte Petri dicti Nennen soen et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Elizabeth competens in 

omnibus hereditatibus [in quibus] dictus quondam Petrus decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Henrico filio (dg: dicti) quondam Petri 

et Elizabeth et Johanni van de Velde den riemslegher genero 

dictorum quondam Petri et Elizabeth  promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum [deponere. Testes] datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 06 do 09-12-1378. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van getuigen, 

zoals in het instrument hieronder vermeld. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus (dg: ..) in 

instrumento infra ....... signato. 

 

BP 1176 f 114r 07 do 09-12-1378. 

Voornoemde Henricus zvw Petrus gnd Nennen soen en Johannes van den 

Velde beloofden aan voornoemde Henricus van Tuijfteze en Elizabeth 

een erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel 

te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen. Na overlijden van 

voornoemde Henricus van Tuijfteze en Elizabeth zal de pacht gaan naar 

hun beider kinderen; zouden die zonder wettig nageslacht overlijden, 

dan gaat de pacht naar hen, naar wie die volgens recht moet gaan. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

+ 

Dicti Henricus Johannes van den Velde promiserunt (dg: se) 

indivisi se daturos (dg: dicto) et soluturos dicto Henrico de 

Tuijfteze et Elizabeth hereditariam paccionem (dg: quatuor 

modiorum siliginis ...) trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificatione (dg: et pro primo 

termino) et [in] Bucstel tradendam ex omnibus hereditatibus 

predictis tali condicione quod dicta paccio post decessum dictorum 

Henrici de Tuijfteze et Elizabeth amborum ad liberos eorum (dg: 

genitos) ab eis pariter genitos et generandos integraliter 

divolventur et si decesserint sine prole ....... extunc dicta 

paccio devolvetur ad eos ad quos de jure fuerit advolvenda. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 114r 08 do 09-12-1378. 

Johannes en Willelmus, kvw Henricus van den Hoernic, beloofden aan 

Johannes Bessellen 20 oude schilden, Franse of Vlaamse, met 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1379) te betalen. 

 

Johannes et Willelmus liberi quondam Henrici van den Hoernic 

promiserunt Johanni Bessellen XXti aude scilde #Francie vel 

Flandrie# ad ?penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 09 do 09-12-1378. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 3 jaar na Lichtmis aanstaande, met 

83 Brabantse dobbel en 4 mud rogge, Bossche maat. De 83 Brabantse 

dobbel moeten waarschijnlijk voor één helft worden betaald aan de 
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heer van Boxtel en voor de andere helft aan voornoemde Henricus zv 

Petrus en Johannes {dus aan de aflossers zelf!?}. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Henricus Groeve, 

Gerardus nzvw? Bodo van Tiela, Theodericus van Gunterslaer, Johannes 

Coppen soen, Gerardo nzvw hr Gerardus van Bucstel en Johannes van de 

Kloot. 

 

+ 

Et poterint redimere ad spacium trium annorum post festum 

purificationis proxime sine medio sequentium cum LXXXIII Brabant 

dobbel seu valorem et cum IIII modiis siliginis mensure de Busco 

semel dandis ut in forma ....... (dg: pen sti) p...... dicte (dg: 

p......) paccionis ita (dg: dicti) ipsi et eorum bona a solucione 

dicte paccionis erunt quiti et s...... peniti LXXXIII Brabant 

dobbel mediatim domino de Bucstel et mediatim dictis Henrico filio 

Petri et Johanni tradendis ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Henrico Groeve Gerardo filio ?quondam naturali Bodonis 

de Tiela Theoderico de Gunterslaer (dg: Jacobo) Johanne Coppen 

soen et Gerardo filio naturali quondam domini Gerardi de (dg: Bu) 

Bucstel et Johanne de Globo datum anno LXXVIII mensis decembris in 

crastino conceptionis hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 114r 10 do 09-12-1378. 

Jacobus van Brugghen zvw Johannes gnd Jacobs soen van Bruggen en 

Denkinus van den Loeke beloofden aan ....... zvw Johannes Loze 26 

oude schilden van Frankrijk, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) 

te betalen. 

 

Jacobus de Brugghen filius quondam Johannis dicti Jacobs soen de 

Bruggen (dg: promiserunt) et Denkinus van den Loeke promiserunt 

....... filio quondam Johannis Loze XXVI aude scilde Francie seu 

valorem ad nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 11 vr 10-12-1378. 

Johannes zvw Sijmon gnd Sceelwart van Hezewijc verkocht aan Goeswinus 

zvw Gobelinus gnd Smit van Gheffen een erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een huis en tuin, in Heeswijk, tussen de gemeint enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) ½ mudzaad roggeland, in Hees, beiderzijds 

tussen Willelmus van Quaethoven, reeds belast met 1/3 deel van 1 mud 

rogge erfpacht, (3) 4 lopen roggeland in Hees, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus van Quaethoven, de onderpanden reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Sijmonis dicti Sceelwart de Hezewijc 

hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Gobelini dicti Smit de 

Gheffen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam de domo 

et orto dicti venditoris sita in parochia de Heeswijc inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter communem plateam ex alio 

item ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de Hees 

(dg: in opposito dictorum domus et orti) inter hereditates 

Willelmi de Quaethoven ex utroque latere coadiacentes item ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia de Hees 

inter hereditates dicti Willelmi de Quaethoven ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat promittens (dg: warandiam) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi ex premissis et tercia parte unius modii siliginis 

hereditarie paccionis ex dicta dimidia modiata terre siliginee 

annuatim prius de jure solvendis et sufficientem facere #....... 
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.......# datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 114r 12 vr 10-12-1378. 

Johannes zv Willelmus van der Per verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: qu) Willelmi van der Per prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 13 vr 10-12-1378. 

Voornoemde Goeswinus zvw Gobelinus gnd Smit van Gheffen beloofde aan 

Johannes zv Truda 10 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Goeswinus emptor promisit super omnia Johanni filio Trude X 

Brabant dobbel ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114r 14 za 18-12-1378. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Johannes Bessellen 20 

oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1379) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit Johanni 

Bessellen XX aude scilde ad pasca proxime. Testes Joh Lo et Ws 
?Coptiten datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1176 f 114r 15 do 23-12-1378. 

Jonker van Craendonc, Wouterus Lonijs, Jan Lonijs en Gerardus van 

Berkel beloofden aan Petrus Merlo 400 Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1379) te betalen, op straffe van 10. 

 

Domicellus de Craendonc Wouterus Lonijs Jan Lonijs et Gerardus de 

Berkel promiserunt Petro Merlo IIIIc scuta Francie ad pasca pena X. 

Testes Rover et Coptiten datum (dg: su) quinta post Thome. 

 

BP 1176 f 114r 16 do 23-12-1378. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114r 17 vr 24-12-1378. 
Vergelijk: RANBr OLVrBr cartularium, f.217v, 24-12-1378. 

Theodericus zvw Godefridus gnd Posteel gaf uit aan Willelmus gnd van 

den Zande een deel van een hofstad in Den Bosch over de Visbrug, 

tussen erfgoed van Woltherus zvw Ghibo gnd Gheijnser enerzijds en 

erfgoed van Johannes zv Jacobus gnd Cop Gril van Engelen anderzijds, 

welk deel aan een einde, tegen de stadsmuur van Den Bosch, 35½ voet 

breed is, en aan het andere einde, naast erfgoederen van Lambertus 

gnd Prime, Godefridus gnd Dravaert en voornoemde Willelmus van den 

Zande 36 voet breed is, en welk deel ligt tussen voornoemde Woltherus 

zvw voornoemde Ghibo Gheijnser enerzijds en erfgoed van Henricus zvw 

Godefridus Posteel anderzijds, en welk deel reikt vanaf erfgoederen 

van genoemde Lambertus, Gerardus en Willelmus tot aan genoemde muur 

van Den Bosch, voor een n-erfcijns1 van 3 pond ......., met Kerstmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel quandam partem 

cuiusdam domistadii siti in Buscoducis ultra pontem piscium inter 

hereditatem Walteri filii quondam Ghibonis dicti Gheijnser ex uno 

latere et inter hereditatem Johannis filii Jacobi dicti Cop Gril 

                         
1 Zie → BP 1176 f 103r 18 do 01-03-1380, overdracht van de erfcijns. 
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de Enghelen ex [alio] ut dicebat (dg: scilicet illam partem que 

sita est) que pars continet triginta quinque et dimidiam pedatas 

in uno fine versus murum oppidi de Busco et triginta sex pedatas 

versus hereditates Lamberti dicti Prime Godefridi dicti Dravaert 

et Willelmi van den [Zande] in latitudine continet et que pars 

sita est inter Walteri (dg: d... Gh) filii quondam Ghibonis 

Gheijnser ex uno et inter hereditatem Hen[rici] filii dicti 

quondam Godefridi Posteel ex alio et #que pars# tendit ab 

hereditatibus dictorum Lamberti Gerardi et Willelmi usque ad murum 

....... ....... Buscoducis ut dicebat dedit ad hereditarium dicto 

Willelmo van den Zande ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu trium librarum [?monete dando sibi] ab altero 

hereditarie nativitatis Domino et pro primo a data presente ultra 

annum ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... [?re]promisit. Testes W et W datum [in 

vigilia nativitatis Domini]. 

 

1176 mf3 F 03 f.114v. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1378. 

 In festo circumcisionis Domini: zaterdag 01-01-1379. 

 in crastino epyphanie: vrijdag 07-01-1379. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 07-12-1379. 

 Sabbato post octavam epyphanie: zaterdag 15-12-1379. 

 

BP 1176 f 114v 01 do 30-12-1378. 

Henricus Weijgherganc zvw Johannes Weijgherganc verkocht aan 

Lambertus zvw Lambertus Smit van Middelrode een erfpacht van 23 lopen 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus met Lichtmis beurt, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen de brug ....... ....... gemene weg enerzijds en 

kvw Johannes gnd Watermael anderzijds, welk huis en tuin voornoemde 

Henricus uitgegeven had aan Henricus Watermael voor voornoemde 

erfpacht, (2) een bunder beemd, behorend aan voornoemde Henricus 

Watermael, in Berlicum, naast Willelmus van Ouden, (3) een huis en 

tuin aldaar, waarin voornoemde Henricus Watermael tegenwoordig woont, 

welke beemd, huis en tuin voornoemde Henricus Watermael mede tot 

onderpand had gesteld. 

 

[Henricus] Weijgherganc filius quondam (dg: Henrici) Johannis 

Weijgherganc hereditariam paccionem viginti trium lopinorum 

siliginis mensure de Busco [quam dictus] Henricus solvendam 

hereditarie purificatione ex domo et orto sito in parochia de (dg: 

Bel) Berlikem ad dictum Middelrode inter pontem ....... ....... 

communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti Watermael ex alio quos domum et ortum dictus 

Henricus dederat ad pactum Henrico Watermael pro predicta paccione 

atque ex quodam bonario prati ad dictum Henricum Watermael 

spectante sito [in] dicta parochia de Berlikem contigue iuxta 

hereditatem Willelmi de Ouden atque ex domo et orto sitis ibidem 

in quibus dictus Henricus Watermael ad presens residet quos pratum 

domum et ortum iamdictos dictus Henricus Watermael simul cum 

predictis domo et orto pro solucione dicte paccionis ad pignus 

imposuit prout in litteris scabinorum etc hereditarie vendidit 

Lamberto filio quondam Lamberti Smit de Middelrode supportavit cum 

litteris jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Ghisbertus et Dijnter datum quinta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 114v 02 do 30-12-1378. 

Johannes Cluet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Cluet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114v 03 do 30-12-1378. 

Arnoldus nzv hr Thomas van Sceepstal scholaster van Sint-Oedenrode, 

Henricus Go.ken zv Rutgherus van Zon en Jordanus gnd van den Avelt 

zvw Ancelmus beloofden aan Laurencius Boijen 8 Brabantse dobbel, een 

helft met Pasen (zo 10-04-1379) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1379) te betalen. 

 

Arnoldus filius naturalis domini Thome de Sceepstal scolastici de 

Rode sancte Ode Henricus (dg: Ve) Go.ken filius Rugheri de Zon et 

Jordanus (dg: filius quondam Ancelmi) dictus van den Avelt filius 

quondam Ancelmi promiserunt Laurencio Boijen VIII Brabant dobbel 

mediatim pasce et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes 

Rover et Ghisbertus datum supra. 

 

BP 1176 f 114v 04 do 30-12-1378. 

Rutgherus van den Slijc beloofde aan Gerardus Roggen, gedurende 6 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 6 Dordrechtse dobbel 

en 6 oude schilden te betalen. 

 

Rutgherus van den Slijc promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum Gerardo Roggen ad spacium sex annorum datum presentem 

medio sequentium anno quolibet eorundem sex (dg: ...) annorum sex 

Dordrecht dobbel et sex aude scilde Martini persolvendos et primo 

termino Martini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 114v 05 za 01-01-1379. 

Gerardus van Bruchem beloofde aan Sijmon van Mijrabellum 42 dobbel 

van Holland met Pasen aanstaande (zo 10-04-1379) te betalen. 

 

Gerardus de Bruchem promisit Sijmoni de Mijrabello XLII dobbel 

Hollant ad pasca proxime persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Gerardus datum in festo circum(dg: s)cisionis Domini. 

 

BP 1176 f 114v 06 ±wo 05-01-1379. 

Woltherus zvw Henricus Wouters soen gaf uit aan Andreas zv Wolterus 

Bijeken een stuk land gnd die Bogaard, in Orthen, naast het kerkhof 

van de kerk van Orthen, met het huis dat hierop staat; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 6 penning aan voornoemde kerk van 

Orthen en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Woltherus filius quondam Henrici Wouters soen peciam terre dictam 

die Boeghaert sitam in parochia de Orthen iuxta cymitherium 

ecclesie de Orthen atque domum in dicta pecia terre consistentem 

dedit ad hereditarium censum Andree filio Wolteri Bijeken ab eodem 

pro hereditario censu sex denariorum dicte ecclesie de Orthen 

solvendo dando etc et pro hereditario censu trium librarum monete 

dando predicto Woltero ab Andrea hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Berkel et 

Johannes Lonijs datum ?quarta post ..... 

 

BP 1176 f 114v 07 ±wo 05-01-1379. 

Willelmus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vos prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 08 ±wo 05-01-1379. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Wolterus 17 Brabantse 
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dobbel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te betalen. 

 

Dictus Andreas promisit dicto Woltero XVII Brabant dobbel ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 09 ±wo 05-01-1379. 

Johannes van Wijflit van Breda ev Hildegondis dvw Wolterus Vos van 

..ndoven verkocht aan Johannes Screijnmaker een erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar, gaande uit goederen die waren van voornoemde 

wijlen Wolterus, in Zonderwijk, beiderzijds tussen erfgoed van het 

huis van Postel, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 

4 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde koper. 

 

Johannes de Wijflit de Breda maritus et tutor legitimus ut 

asserebat (dg: Hildeghardis) #Hildegondis# sue uxoris filie 

quondam Wolteri Vos de ..ndoven hereditarie vendidit Johanni 

Screijnmaker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et pro primo 

ultra annum et in Busco tradendam ex bonis que fuerant dicti 

quondam Wolteri sitis in parochia de Zonderwijc inter hereditates 

domus de (dg: Postula) Postula ex utroque latere #que bona cum 

....... ....... ....... ut dicebat# et ex eorum attinentiis 
?promittens warandiam questionem et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione IIIIor 

modiorum siliginis dicte mensure dicto emptori prius solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 10 vr 07-01-1379. 

Henricus Dicbier droeg over aan Nicholaus gnd Coel Conderman, tbv 

Henricus van Baex, een erfpacht van 3 lopen gerstmout, Bossche maat, 

die voornoemde Henricus van Baex hem met Sint-Andreas levert, gaande 

uit erfgoederen in Belver, in Haaren bij Oisterwijk. 

 

Henricus Dicbier hereditariam paccionem trium lopinorum brasii 

ordeacei mensure de Busco quam Henricus de Baex sibi solvere 

tenetur Andree ex hereditatibus sitis in Belver in parochia de 

Haren prope Oesterwijc ut dicebat hereditarie supportavit Nicholao 

dicto Coel Conderman ad opus dicti Henrici de Baex promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et 

Lonijs datum in crastino epiphanie. 

 

BP 1176 f 114v 11 vr 07-01-1379. 

Nicholaus gnd Nicoel zvw Nicholaus gnd Scaden verkocht aan Hermannus 

Loeden soen een huis en erf van wijlen zijn voornoemde vader, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Metta Aben enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Dijest anderzijds, belast met 16 oude groten 

en 20 schelling geld aan Johannes Stierken en een lijfrente van 40 

schelling ?paijment aan broeder Lambertus Goddijn. 

 

Nicholaus dictus Nicoel filius quondam Nicholai dicti Scaden domum 

et aream dicti quondam sui patris sitam in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Mette Aben ex uno hereditatem Johannis de Dijest 

ex alio (dg: ut) quam nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Hermanno Loeden soen supportavit cum omnibus litteris 

quas inde habuit ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem deponere exceptis XVI g[rossis] antiquis et XX 

solidis monete Johanni Stierken et vitali pensione XL solidorum 
?pagamenti fratri Lamberto Goddijn solvendis. Testes Ws Arnoldi et 

Berkel datum sexta post epyphanie. 
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BP 1176 f 114v 12 vr 07-01-1379. 

Gerardus Scade verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Scade prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 13 vr 07-01-1379. 

Conradus Saghereep? van Keulen en Theodericus van Hijntham beloofden 

aan Kristina dvw Johannes Loze 46 Franse schilden met Quasimodo 

aanstaande (zo 17-04-1379) te betalen. 

 

Conradus Saghereep? de Colonia et Theodericus de Hijntham 

promiserunt Kristine filie quondam Johannis Loze XLVI scuta 

Francie vel valorem ad quasimodo proxime persolvenda. Testes Ws 

Arnoldi et Dijnther datum supra. 

 

BP 1176 f 114v 14 vr 07-01-1379. 

Voornoemde Conradus Saghereep? van Keulen en Theodericus van Hijntham 

beloofden aan voornoemde Kristina dvw Johannes Loze 64 Franse 

schilden met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1379) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt dicte Cristine (dg: X) LXIIII scuta Francie 

vel valorem ad purificationem proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 114v 15 vr 07-01-1379. 

Henricus zvw Petrus zvw Everardus van Orthen verkocht aan Henricus 

....... een morgen land uit Duizend Morgen, ter plaatse gnd in die 

Slagen, tussen Johannes Kersmaker enerzijds en wijlen Bartholomeus zv 

Theodericus anderzijds, welke morgen wijlen hun voornoemde vader 

Petrus eertijds in cijns verkregen had van Johannes Canghieter voor 6 

schelling aan de stad Den Bosch en voor een b-erfcijns van 20 

schelling geld, en welke morgen aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde vader, belast met de cijns in de brief vermeld. 

Slechts aan medepoorters van Den Bosch te vervreemden. 

 

Henricus filius quondam Petri filii quondam Everardi de Orthen 

quoddam juger terre de mille iugeribus etc situm in loco dicto 

(dg: di) in die Slagen inter hereditatem Johannis Kersmaker ex uno 

et hereditatem quondam Bartholomei filii Theoderici ex alio cum 

eius attinentiis quod iuger dictus quondam Petrus eius pater pro 

sex solidis monete oppido de Busco atque pro hereditario censu XXti 

solidorum monete erga Johannem Canghieter ad censum acquisiverat 

prout in litteris et quod sibi de morte dicti quondam sui patris 

successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie 

vendidit Henrico .{afgescheurd} supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam sui patris deponere excepto censu in dictis litteris 
?comprehenso et non alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 16 vr 07-01-1379. 

Henricus Ghegel droeg over aan zijn dochters Katherina en Metta zijn 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf, in Den Bosch, achter 

het klooster van de Minderbroeders, naast het begijnhof, welk huis en 

erf zijn vader Henricus gnd Gegel verworven had van Sophia van Loen 

en haar zuster Aleidis, begijnen. 

 

Henricus Ghegel usufructum etc quod habuit (dg: in medietate domus 

et aree in) in medietate domus et aree site in Busco retro 

claustrum fratrum minorum iuxta curiam beghinarum quam domum et 

aream Henricus dictus Gegel eius pater erga Sophiam de Loen et 

Aleidem eius (dg: u) sororem beghinas acquisiverat prout in 
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litteris legitime supportavit Katherine et Mette suis filiabus cum 

litteris promittens ratam servare. Testes Ghisbertus et Ws Arnoldi 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 114v 17 za 15-12-1379. 

Voornoemde Katherina en Metta, dv Henricus Ghegel, verkochten aan 

Willelmus Jans soen van Helmont voornoemde helft van het huis en erf, 

te weten de helft richting de Vughterstraat. 

 

Dicte Katherina et Metta cum tutore dictam medietatem dicte domus 

et aree scilicet illam medietatem que sita est versus vicum 

Vuchtensem et que medietas nunc ad se spectat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo Jans soen de Helmont 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ?ratam 

et obligationem ex parte [earum] deponere. Testes Willelmus et Ws 

datum sabbato post octavam epyphanie. 

 

BP 1176 f 114v 18 ±za 15-12-1379. 

Een onleesbare regel. 

 

 


